
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………. 

Szkoła: …………………………………………………………………………..……….. 

tel. do dziecka: ………………………………………………….…………………….. 

tel. do rodzica/opiekuna: ……………………………………………..…………. 

e-mail: ………………………………………………..………………………..………… 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………. w Ostrowskim Misterium Męki Pańskiej, które 

odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w 

materiałach promocyjnych. 

Wyrażam zgodę:  

1. na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby 

budowania wizerunku Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni 

publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody;  

2. na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, 

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania 

pozytywnego wizerunku Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 

ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody;  

3. aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego 

dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i 

spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas przetwarzania określa się do 

momentu wycofania zgody.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niniejsze zezwolenie na 

rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów 

zaangażowanych w realizacji wydarzenia. Wycofanie zgody należy zgłosić Organizatorom. 

 

……………………………………                                                                                   ………………………….………………………………………. 
(data, miejscowość)            (podpis rodzica)      

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. 

tel.: …………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej, które 

odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), a także wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych. 

Wyrażam zgodę:  

1. na rejestrowanie mojego wizerunku oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i moich danych na potrzeby budowania wizerunku 

Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody;  

2. na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających mój wizerunek i moje 

wypowiedzi, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby 

budowania pozytywnego wizerunku Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody;  

3. aby mój wizerunek mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem moim mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, 

materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niniejsze zezwolenie na 

rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów 

zaangażowanych w realizacji wydarzenia. Wycofanie zgody należy zgłosić Organizatorom. 

 

……………………………………                                                                                   ………………………….………………………………………. 
(data, miejscowość)             (podpis)      


